
COSA AKILLI TERMOSTAT
CİHAZ KULLANIM VE 
AYARLARI KILAVUZU



CEPTEN VEYA CİHAZDAN 
KONTROL

Cosa’nın tüm özelliklerini kullanabilmeniz için Cosa mobil 
uygulamasını kullanmalısınız.

 

Ancak cihaz üzerinden de tuşları kullanarak oda sıcaklığını 
görebilir, akıllı modlar arasında geçiş yapabilir veya içinde 
bulunduğunuz akıllı modun hedef sıcaklığını değiştirebilirsiniz.

Üst Tuş

Dokunmatik 
Sağ ve Sol 
Tuşlar

CİHAZIN KULLANIMI

Güncel sıcaklık bilgisi görmek için üst tuşa basın, 
dokunmatik sağ ve sol ok işareti tuşlarına basarak içinde 
hedef sıcaklığı değiştirebilirsiniz. Değiştirdikten kısa bir süre 
sonra yeni hedef sıcaklığı otomatik olarak hafızaya alınacaktır.

Cosa’nın Ev, Uyku, Dışarı, Özel veya Kapalı modlardan
hangisinde olduğunu görmek ve değiştirmek için oda 
sıcaklığını gördüğünüzde üst tuşa tekrar basıp modu görebilir 
ve sağ ve sol ok işareti tuşlarıyla modu değiştirebilirsiniz. 
Değiştirdikten kısa bir süre sonra yeni mod otomatik olarak 
hafızaya alınacaktır.
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CİHAZIN AYARLAR MENÜSÜ

Üst tuşa bastıktan sonra ekranda oda sıcaklığı varken,
 üst tuşa yeniden iki saniye süreyle basarak cihazın
ayarlar menüsüne (1) girebilirsiniz.

Ayarlar menüsüne girdikten ekranınızda yandaki 
uyarıları görüyorsanız, eşleşme hatası (2),
 internet bağlantı hatası (3)
veya pillerin bitmek üzere olduğunu (4) anlayabilirsiniz.

Cihazın ayarlar menüsüne girdikten sonra dokunmatik 
sağ sol tuşlarla eşleşmeye hazır hale getirme (5), internet 
ayarlarını yapmaya hazır hale getirme (6), fabrika ayarlarına 
getirme (7) veya pil durumunu görüntüleme (8) seçenekleri 
arasında gezinebilirsiniz. Cihazı pil ile kullanıyorsanız, 
internet ayarları ikonunu, adaptör ile kullanıyorsanız pil 
ikonunu göremezsiniz.
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AYARLAR MENÜSÜNÜN KULLANIMI

Pillerin doluluk 
durumunu gösterir.  

* Cosa USB ile 
enerjilendirildiyse 

pil durumu gözükmez.

Bu ikonu gördüğünüzde 
üst butona basarak 

Cosa’yı eşleşmeye hazır 
duruma getirebilirsiniz. 

1 dakika boyunca ,
eşleşme sağlanmazsa 

Cosa bu durumdan çıkar. 

Cosa 
eşleştiği 
cihazla 
iletişim 

kuramıyor

Eşleşme hiç 
yapılmamış

Eşleşme 
sağlandı.

Cosa 
eşleşmeye 

hazır.

Bu ikonu gördüğünüzde 
üst tuşa basarak 
çıkan ? ikonunda 
tekrar üst tuşa 

basarak Cosa’yı ,
fabrika ayarlarına 

getirebilirsiniz.

Bu ikonu gördüğünüzde 
üst butona basarak 

Cosa’yı internet bağlantısını 
yapmaya hazır duruma 

getirebilirsiniz. 5 dakika 
içerisinde internet bağlantısı 

tamamlanmazsa Cosa bu 
durumdan çıkar. 

* Cosa pil ile enerjilendirildiyse 
Wifi ikonu gözükmez.

Cosa’nız internete 
bağlanamıyor

Internet bağlantı 
ayarları hiç 
yapılmamış.

Cosa internete 
bağlandı.

Uzaktan yazılım 
güncellemesi 

yapılıyor


